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Sobre as Cartilhas Autorais

A Coleção Cartilhas Autorais atende ao componente transversal de
Educação Ambiental do Projeto Águas de Areias, implementado pela
Associação Águas do Nordeste (ANE) e patrocinado pela Petrobras
através do Programa Petrobras Socioambiental, no Alto Capibaribe.
O propósito é oferecer às comunidades escolares um material que
expressa diferentes percepções e formas de relação social com a água e
com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as
águas de aluvião, que neste contexto chamamos de águas de areias, têm
um signiﬁcado muito especial.
O uso da água de aluvião é uma prática tradicional no semiárido
brasileiro, contribuindo para a subsistência de populações rurais nesta
vasta área do território nacional. No contexto da semiaridez, essa água
ﬁca resguardada do intenso processo de evaporação pela coluna de areia
na qual se encontra, possibilitando que a mesma seja utilizada por
aqueles que vivem próximo ao leito de rios e riachos intermitentes.
Durante os períodos de seca, essa chega a ser a única água disponível
para o gasto (atividades de lavagem de roupa, banho, assim como de
manutenção de pequenos criatórios ou de plantios domésticos) e seu uso
prioritário tem conﬂitado com a atividade de retirada indiscriminada de
areia do leito de rios.
Motivar a inclusão do tema da água no semiárido nos processos de
ensino e aprendizagem foi um dos principais objetivos da produção das
cartilhas, considerando-se que professores e estudantes são
protagonistas na construção do conhecimento escolar. Com esta
proposta procuramos estimular práticas de educação ambiental voltadas
a explorar a realidade local com espírito crítico, compreendendo o
contexto e a história do lugar através das mudanças percebidas na
relação cultura e natureza.

O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos
municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do
Capibaribe. O trabalho envolveu um público variado que atua em
educação infantil, escola multisseriada rural, ensino fundamental e
ensino médio. As atividades, que aconteceram durante o segundo
semestre de 2014 e início de 2015, foram conduzidas de modo a
contemplar essa diversidade.
Em conjunto planejamos temas, objetivos, formas de trabalhar nas
escolas, metas, além de vivenciar o registro e o compartilhamento das
experiências e aprendizagens. Em cada contexto escolar, foram
desenvolvidos projetos de educação ambiental visando conhecer o
entorno e compreender a realidade a partir da multiplicidade de
perspectivas locais.
O processo vivido em cada etapa deste trabalho foi muito intenso e para
nós possui um signiﬁcado que vai bem além do que pode ser apresentado
na sua forma ﬁnal. Foram necessárias muitas atividades de estudo, de
trabalho em campo, de sistematização e de seleção de conteúdo até se
chegar às cartilhas, cujos autores são os próprios professores e
estudantes.
O caráter experimental deste trabalho nos instiga a reﬂetir sobre os
signiﬁcados das ações na vida de cada um e da comunidade e a entender
as eventuais limitações existentes no âmbito escolar em que foram
produzidas. Contudo, estamos cientes que para fazer educação
ambiental é preciso imaginação e ousadia, apostando que a construção
da sustentabilidade requer práticas educativas inovadoras e criativas.
A Coleção Cartilhas Autorais que apresentamos é constituída por 12
volumes. Em cada um deles o leitor é apresentado a uma forma singular
de abordar a temática da água, de modo que cada volume é
independente dos demais. Juntos, porém, eles têm a força de revelar um
pouco dos nossos aprendizados pelos caminhos da educação ambiental.
Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção
das cartilhas, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de
Areias, garantindo as demais ações.

Como nos relacionamos
com o rio Capibaribe ?
A produção das Cartilhas nos faz acrescentar mais uma
importante função para nossos projetos e discussões em sala
de aula e expor nossas pesquisas para outros ramos da
sociedade.
De uma forma objetiva e dinâmica, adaptamos para
infográﬁco parte das informações obtidas durante o projeto
“Um estudo de identiﬁcação dos pontos de lançamento de
esgoto sem tratamento no rio Capibaribe em Santa Cruz do
Capibaribe/PE”, desenvolvido por um grupo de alunos e
professores da escola, sob a orientação da professora
Betânia Cristina Guilherme, da Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Dessa forma, procuramos deixar as
informações obtidas durante a pesquisa mais atraentes, pois
a união de caixas de texto e ilustrações aproxima o educando
do conteúdo com mais facilidade.
Nossa cartilha é destinada a professores e educandos do
Ensino Fundamental e Médio, e constitui-se uma ferramenta
informativa que pode ser levada para a sala de aula e auxiliar
nas discussões sobre poluição e escassez hídrica, a partir de
um olhar local para o rio que dá nome à nossa cidade. A
cartilha pode suscitar debates interessantes durante a
explanação de conteúdo e elaboração de trabalhos.
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PROFESSORES:
Maria Silvânia Bezerra Gomes
Rimário Clismério da Silva
Valdiana Maria Gonçalves Araujo
Viviane Susy de Oliveira Pereira
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Larissa Silva de Queiroz (1º ano C)
Maria Alice da Silva Ferreira (2º ano B)
Matheus Viana Sales (2º ano A)
Wênia Lopes Feitosa (1º ano C)

SOBRE A ESCOLA
A Escola de Referência em Ensino Médio Luiz Alves da Silva pertence à
rede estadual e atende 640 alunos do ensino médio, com 15 turmas. O
destaque dessa instituição, além das aulas dinâmicas de todas as disciplinas, é o
desenvolvimento de projetos voltados para o meio ambiente, com os quais há
interação de todo corpo docente e discente. Assim, o educando recebe
orientação para ingressar na universidade e permanecer nela demonstrando
segurança e domínio de diversos saberes.

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

HISTÓRICO DO
RIO CAPIBARIBE
Capibaribe, Caapiuar-y-be ou Capibara-ybe vem da língua
tupi e signiﬁca “rio das capivaras” ou dos “porcos selvagens”.
A bacia hidrográﬁca do Capibaribe localiza-se totalmente em
Pernambuco. Ela está situada no Agreste, Zona da Mata e Litoral do
Estado. A bacia é dividida em três regiões:
O Alto Capibaribe, que abrange os municípios do Agreste, é onde o
rio tem característica de intermitência, tendo em boa parte de sua
extensão, um leito de areia. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe
pertence a essa região.
O Médio Capibaribe, que compreende a maior área da bacia com
características de Zona da Mata, é nessa região que o rio se torna
caudaloso.
E o Baixo Capibaribe, trecho de menor extensão e de contato direto
com grandes centros urbanos, como Recife, é nessa região que o rio
tem seu encontro com o mar.
O rio nasce nas vertentes da Serra do Jacarará, município de Poção,
divisa com o município de Jataúba, na comunidade do Araçá, a uma
altitude de 1.100 metros. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe é
100% banhada pelo Capibaribe, o que inﬂuencia tanto a vida do
próprio rio quanto a dos habitantes.
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO CAPIBARIBE • PERNAMBUCO

FONTE:
BASE CARTOGRÁFICA:
Arquivo Gráﬁco Municipal (Agência Condepe/Fidem - Fiam - EBGE, 1998)
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH
BASE TEMÁTICA: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Localização da Bacia no Estado

LEGENDA
Up2 - Bacia Hidrográﬁca do Rio Capibaribe
Plataformas de Coleta de Dados Agrometeorológicos
Plataformas de Coleta de Dados Meteorológicos
Pluviômetros
Reservatórios acima de 1 milhão de m3
Estações Fluviométricas

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS
Limite Estadual
Limite Municipal
Rede Hidrográﬁca
Reservatórios / Lagoas Perenes
Núcleos Urbanos
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Santa Cruz do Capibaribe, localizada no Agreste Setentrional do
estado de Pernambuco, a 192km da cidade do Recife, possui uma
economia crescente, tendo como base as confecções; carente de
infraestrutura e principalmente de uma consciência para lidar com seu
meio ambiente. Tem sofrido com a escassez hídrica e carência de água
potável, mesmo sendo 100% banhada pelo rio Capibaribe.

Vista aérea da cidade de
Santa Cruz do Capibaribe
Fonte: Arquivo Pessoal de
Arnaldo Vitorino

Trecho do rio Capibaribe que corta a cidade
Fonte: arquivo pessoal de Arnaldo Vitorino

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Há décadas, poderíamos falar de um Capibaribe que fornecia água
limpa para beber, para lavar roupas, areia clara para jogar futebol,
pescar e até mesmo atravessar com canoa. Mas a cidade foi crescendo
e usurpando os bens que o rio tão gentilmente nos cedia. Roubamos
sua areia para construir casas, invadimos o seu leito, derrubamos as
caraibeiras e devastamos a mata ciliar, envenenamos suas águas com
esgoto não tratado. A cidade foi dando as costas para o Capibaribe. O
crescimento econômico foi tirando a atenção do que deveria ser nosso
cartão postal.
E o problema cresce... incomoda... mau cheiro... mosquitos...

AS ATITUDES PRECISAM MUDAR!

Lixo nas margens do Capibaribe
Fonte: Arquivo pessoal da professora Valdiana Araújo
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Caraibeira (Tabebuia aurea):
Também conhecida localmente como
ipê amarelo. Mesmo muito poluído, o
rio ainda mantém espécies nativas.

No Alto Capibaribe, a maioria dos trechos do rio é
de águas subterrâneas, o que faz com que algumas
pessoas pensem que o rio está morto, mas as
águas absorvidas ﬁcam represadas na areia.

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

O Capibaribe conservado
é riqueza por cima e
embaixo de suas areias

A mata ciliar do Capibaribe deve ser
conservada. No Alto Capibaribe a
vegetação predominante é de caatinga.
Ilustração: Alane Raquel
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Esse lançamento de esgoto acabou provocando
uma enorme degradação do rio. Pode-se dizer que
sua vida está comprometida e que no seu leito não
existe água e sim esgoto. Outro problema está no
comprometimento das águas do seu subsolo.

Foram encontrados vários pontos de lançamento de esgoto nos
bairros cortados pelo rio Capibaribe: Arcoverde, 3 pontos;
Malaquias, 2 pontos; Centro, 26 pontos; São Cristovão, 5 pontos;
rio Verde, 9 pontos; Santa Tereza, 1 ponto; e São José II existe
um canal onde são lançados os esgotos dos bairros que não são
banhados pelo rio. Ao ser feita a contagem foram totalizados 47
pontos de lançamento de esgoto sem tratamento!

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Degradação do Capibaribe
Segundo dados do Sistema de Informação de
Atenção Básica (SIAB 2014), 87,2% dos habitantes
têm acesso à rede coletora de esgoto; 7,7 % das
famílias conta com fossa séptica, enquanto 5,5 da
população convivem com esgoto a céu aberto.
Ilustração: Alane Raquel
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Educação ambiental:
a coleta seletiva eu faço,
mas para onde vai o meu lixo?
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

A atitude mais elementar para que o meio ambiente se torne mais
limpo é a separação de resíduos sólidos. Essa ação deve ser
incentivada desde a pré-escola até à fase adulta. A implantação de
cooperativas de reciclagem também é essencial para dar continuidade
à coleta seletiva e assim determinar um destino adequado às
toneladas de lixo que produzimos. Na cidade, muitos dos resíduos são
lançados diretamente no rio, o que inviabiliza a separação desses
resíduos e gera uma carga maior de poluição no leito do Capibaribe.

Ilustração: Alane Raquel
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Relacionamento ideal entre
o Capibaribe e população urbana:
rede de tratamento de esgoto

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

1- O eﬂuente é recolhido e tratado antes
de chegar ao rio.
2- O esgoto tratado representa mais
qualidade de vida para a população:
diminuição do mau cheiro e de mosquitos.
3- A areia tornará a ser clara e as águas
subterrâneas se tornarão potáveis.

Ilustração: Matheus Viana
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

A água subterrânea do
Capibaribe é vida para todos

Ilustração: Matheus Viana

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

1 - Os cacimbões são construídos no leito arenoso do rio,
conservando a água subterrânea que servirá para consumo.
2 - A um custo reduzido, pode-se construir um cacimbão que
servirá para uma pequena comunidade.
3 - A construção de cacimbões comunitários, bem como a
conservação da água subterrânea, só é possível se as areias
do rio forem resguardadas, pois são elas que guardam a
água, permitindo seu posterior uso.
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Registro do Processo

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?
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Registro do Processo

Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?
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Como nos relacionamos com o rio Capibaribe?

Registro do Processo

Coleção

Cartilhas Autorais

O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti
Poção

O rio Capibaribe por nossas
mãos: um trabalho possível na
educação infantil
Creche Municipal Dedé Lola
Poção

A ecologia nos
gêneros textuais
Escola Municipal João Martins
Poção

Construindo uma
escola sustentável
Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe que passa atrás
da minha escola multisseriada
Escola Municipal
Pedro Virtuoso de Lima
Jataúba

Um rio de nomes e contos
Escola Paraíso do Saber
Jataúba

Coleção

Cartilhas Autorais

Retratos da relação entre
comunidade e açude na
vila de Poço Fundo
Escola Municipal Intermediária
Professora Maria José
Santa Cruz do Capibaribe

A arte como uma porta de luz
na educação ambiental
Associação Fazenda Fieza de
Educação Ambiental
Escola Municipal Professora
Orlandina Arruda Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

Mata ciliar: guardiã do rio
Escola Municipal Vereador
Ciríaco Ramos de Lima
Santa Cruz do Capibaribe

Preciosa areia
Escola Estadual
José Francelino Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

Como nos relacionamos
com o rio Capibaribe?
Escola de Referência em
Ensino Médio Luiz Alves da Silva
Santa Cruz do Capibaribe

Uma volta pelo mundo
com a gotinha Anabela
Centro Educacional Santa Maria
Brejo da Madre de Deus

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e Gestão
Compartilhada das Águas de Aluvião em Leito Seco de Rio
no Semiárido Pernambucano, é patrocinado pela Petrobras
através do Programa Petrobras Socioambiental, visando
contribuir para a recuperação ambiental e gestão dos
mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe,
para garantir a sustentabilidade hídrica das populações
rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano.
Saiba mais sobre o Projeto Águas de Areias:
Base do Projeto:Km 20, PE-160, Santa Cruz do Capibaribe, PE
Sede da Ane: Rua do Afeto, 100, Sítio dos Pintos, Recife, PE
Cep: 52171-140 | Fone (81) 3105.2307
www.aguasdonordeste.org.br/aguasdeareias
www.facebook.com/aguasnordeste

Realização

Patrocínio

